Tippek szülői értekezletre

Ha már ismerjük a szülői értekezlet helyét, idejét és a németnyelv-tanulás népszerűsítésére
fordítható időt, gondoljuk át, hogyan tehetjük érdekesebbé, színesebbé a programot.







Fogadjuk kedvcsináló zenével az érkező szülőket. Ez lehet pl. a korosztálynak megfelelő zenei CD vagy
a németórákon a tanulókkal készített német dalok felvétele.
Kínáljuk meg a szülőket a tanulókkal közösen készített német süteménnyel, pl. Plätzchen, Stollen,
Brezel.
Mutassunk rövid filmrészleteket vagy képsorokat jól sikerült németórákról, projektekről és
rendezvényekről. Ezek futhatnak hang nélkül a háttérben vagy hanggal is – a szülők érkezésekor és
távozásakor.
Adjunk körbe néhány szép, gondosan vezetett és jól áttekinthető füzetet, ügyes gyerekmunkát,
projektdokumentációt stb.
Hívjunk meg vendégeket:
o néhány vállalkozó kedvű tanulónkat;
o más intézményben a német nyelvet továbbtanuló diákot;
o az iskolában tartózkodó német anyanyelvű vendéget, pl. diákcserén részt vevő tanulókat,
nyelvtanári asszisztenst, vendégtanárt, nyelvi lektort, partnerintézmény képviselőjét;
o az iskolában végzett és német nyelvet tanult szülőt, akinek a gyereke ma szintén az iskolába jár;
o volt diákot, aki az iskolában kezdte a német nyelv tanulását, és nyelvtudását ma is sikerrel
hasznosítja az életben;
o ...



Kérjük meg vendégeinket, hogy beszéljenek arról, milyen élményeik vannak
o a németnyelv-tanulásról;
o iskolai és iskolán kívüli német nyelvi rendezvényekről;
o nemzetközi projektekről, csereutakról;
o német nyelvterületen tett iskolai látogatásokról;
o külföldi német nyelvtanulási programokról;
o hazai és külföldi némettáborokról;
o hazai és külföldi továbbtanulási és munkalehetőségekről, amelyek a németnyelv-tudás révén váltak
elérhetővé számukra;
o ...



Hívjuk fel a szülők figyelmét a folyosókat vagy a német termet díszítő tanulói munkákra, fényképekre,
plakátokra.



Segítsük a szülők döntését azzal, hogy a szülői értekezleten látottakról és hallottakról egy előadás
vázlatot osztunk szét.
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Adjuk a szülők kezébe a német nyelvet népszerűsítő szórólapot:
o a Goethe Intézet szórólapját az iskola pecsétjével ellátva vagy
o az iskola saját készítésű szórólapját.
 …
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